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REGRESSA O SUPER PACK DE NATAL RENOVAREGRESSA O SUPER PACK DE NATAL RENOVA

Já uma tradição, o Super Pack de Natal Renova está de volta, recheado com uma coleção única deJá uma tradição, o Super Pack de Natal Renova está de volta, recheado com uma coleção única de

produtos essenciais para desfrutar ainda mais da época natalícia.produtos essenciais para desfrutar ainda mais da época natalícia.

Papel higiénico decorado, rolos de cozinha e guardanapos ilustrados, lenços de bolso e lençosPapel higiénico decorado, rolos de cozinha e guardanapos ilustrados, lenços de bolso e lenços

faciais com motivos natalícios, todos pensados para ajudar a levar a magia do Natal para a suafaciais com motivos natalícios, todos pensados para ajudar a levar a magia do Natal para a sua

casa.casa.

O Pack Renova Natal contém:O Pack Renova Natal contém:

- 18 rolos de papel higiénico com decorações natalícias- 18 rolos de papel higiénico com decorações natalícias

- 12 rolos de papel higiénico vermelho perfumado- 12 rolos de papel higiénico vermelho perfumado

- 4 rolos de cozinha com decorações alusivas ao Natal- 4 rolos de cozinha com decorações alusivas ao Natal

- 2 super-rolos de cozinha vermelhos, formato americano- 2 super-rolos de cozinha vermelhos, formato americano

- 80 guardanapos vermelhos, textura especial- 80 guardanapos vermelhos, textura especial

- 2 embalagens de guardanapos de festa, 20 guardanapos cada- 2 embalagens de guardanapos de festa, 20 guardanapos cada

- 2 embalagens de guardanapos decorados, papel textura especial, 20 guardanapos cada- 2 embalagens de guardanapos decorados, papel textura especial, 20 guardanapos cada

- 4 caixas natalícias com 50 lenços faciais brancos cada- 4 caixas natalícias com 50 lenços faciais brancos cada

- 2 embalagens decoradas de lenços bolso brancos- 2 embalagens decoradas de lenços bolso brancos

Oferta de um saco reutilizável Renova.Oferta de um saco reutilizável Renova.

Uma prenda original para si ou para oferecer a alguém que ama, o Super Pack de Natal Renova é oUma prenda original para si ou para oferecer a alguém que ama, o Super Pack de Natal Renova é o

presente perfeito para toda a família. Está pronto para chegar diretamente a sua casa, com entregapresente perfeito para toda a família. Está pronto para chegar diretamente a sua casa, com entrega

gratuita.gratuita.

Apenas disponível Apenas disponível onlineonline, encomende o seu Pack já hoje. Lembre-se… os stocks não duram para, encomende o seu Pack já hoje. Lembre-se… os stocks não duram para

sempre. Comece a gora a preparar-se para a grande festa da família!   sempre. Comece a gora a preparar-se para a grande festa da família!   
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